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K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Širší společenské zájmy: 

Uplatněny environmentální 
aspekty

H odnocení

Ekonomická výhodnost 
nabídky - Nejnižší nabídková 
cena bez DPH

 Použitý postup:

Zjednodušený podlimitní režim 
na dodávky 

 Výsledek VZ: 
 
Rámcová dohoda

 Právní předpis:

Zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění

Městská část Praha 7 se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřej-
ných zakázek, a to zejména s ohledem na Strategický plán Prahy 7, který   
ve své vizi akcentuje přihlášení se k myšlenkám udržitelného rozvoje, které 
se propisují do jednotlivých cílů v oblasti životního prostředí, společnosti, 
podnikání a hospodaření s majetkem. 

Městská část Praha 7 také podepsala s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného 
zadávání a je také členem Platformy odpovědného veřejného zadávaní.

Mezi základní hodnoty městské části Praha 7 patří odpovědnost ve vztahu  
k životnímu prostředí, lidem i obecně ke společnosti. V tomto směru také 
definuje i své priority pro implementaci odpovědného veřejného zadávání 
(dále i „OVZ“) a zaměřuje pozornost na příležitosti v oblasti podpory udržitel-
ného rozvoje a ekologicky šetrných řešení, vzdělávání, důstojných pracov-
ních podmínek, etického nakupování a uplatnění osob znevýhodněných   
na trhu práce. 

Ekologicky šetrná řešení 

Městská část Praha 7 deklaruje svoje závazky ve vztahu k životnímu pro-
středí nejen navenek, ale také i dovnitř úřadu. Pro běžný provoz úřadu se 
spotřebovává určité množství kancelářských potřeb, takže i při jejich výběru 
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byly zohledněny environmentální požadavky a uplatněny  a to nejen pro Městský úřad Prahy 7, ekologicky šetrná řešení
nýbrž i pro detašované pracoviště. 

Zadavatel definoval spotřební koš nejčastěji objednávaného kancelářského zboží, které rozdělil do čtyř kategorií dle 
požadovaného provedení s ohledem na  nakupovaných výrobků:ekologickou šetrnost

Výrobky Kategorie  

V této kategorii výrobku, jenž obsahoval seznam 33 produktů, 
jako např. kancelářský papír, pořadače, rychlovazače, bločky, 
archivní krabice, byl požadavek na technické provedení a sou-
časně dodrženy tyto ekologické požadavky:

- všechny výrobky musí být vyrobeny z recyklovaného 
materiálu, pokud výrobek obsahuje vlákna z nere-
cyklované suroviny, musí tato pocházet z legálních 
zdrojů a šetrně obhospodařovaných lesů, 

- při výrobě nesmí být použitý chlór pro bělení,

- výrobky jsou prokazatelně šetrnější k životnímu pro-
středí, zohledňují požadavky ochrany životního pro-
středí i trvale udržitelného rozvoje (TCF).

Splněním těchto požadavků je doložení ekoznačky Ekologic-
ky šetrný výrobek nebo ekvivalentní ekoznačky evropské či 
zahraniční, např. EU Ecolabel, The Flower, Nordic Swan, Der 
Blaue Engel. V případě dřevěných a papírových výrobků pak 
certifikát  FSC. Výrobky budou označeny ekoznačkou.

Výrobky Kategorie 

Pro kategorii B byl definován požadavek na výrobu výrobků či 
jejich částí (např. obálky, dodejky, balicí papír a jiné) z recyklo-
vaných materiálů. Tyto výrobky mohou být také s označením „Ekologicky šetrný výrobek“ či ekvivalentní ekoznačkou 
FSC, ESF.

Výrobky Kategorie 

U výrobků měl být dodržen požadavek na technické provedení a současně splněny požadavky na využití recyklova-
ných plastů (např. zakládací obaly, euroobaly, sešívačky) a použití polypropylenu (PP) – u těchto výrobků nesměl být 
při jejich výrobě použit polyvinylchlorid (PVC) a použití PP uvedeno na obalu výrobků. Použití recyklovaných plastů      
a PP jako výrobního materiálu je minimální požadavek. Tyto výrobky mohly být také dodány s označením „Ekologicky 
šetrný výrobek“ či ekvivalentní ekoznačkou.

Cílem kritérií ekoznačky EU pro produkty z tištěného 
papíru, papírové kancelářské potřeby a papírové 
odnosné tašky je zejména používání papírových pro-
duktů vyráběných udržitelnějším způsobem a získáva-
ných z udržitelně obhospodařovaných lesů nebo 
recyklovaných materiálů. 

Kritéria vycházejí z přístupu analýzy životního cyklu      
a usilují o podporu energeticky účinných výrobních 
procesů a snížení emisí těkavých organických slouče-
nin, které přispívají k fotochemické oxidaci, toxicitě pro 
člověka, vyčerpávání abiotických zdrojů, acidifikaci       
z hlediska eutrofizace  a změně klimatu. 

Kritéria dále omezuji používání nebezpečných látek, 
řeší emise vznikající během tiskařského procesu, sni-
žují množství odpadového papíru vyprodukovaného      
v procesu a zvyšují recyklovatelnost produktů, která 
přispívá k snadnějšímu přechodu na více oběhové 
hospodářství.

Mimo jiné ekoznačka  požaduje  také odstranitelnost 
nepapírových částí papírových kancelářských potřeb, 
např. kovové spony nebo plastové obaly, aby bylo 
zajištěno, že nebudou bránit recyklaci. Z tohoto poža-
davku jsou vyňaty malé nepapírové prvky, jako jsou 
kancelářské spojovače nebo okénka z obálek. 

Kritéria ekoznačky EU pro pro-
dukty z tišteného papíru, papíro-
vé kancelářské potřeby a papíro-
vé odnosné tašky jsou stanove-
na v rozhodnutí Komise (EU) 
2020/1803. 
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Výrobky Kategorie 

U požadovaných druhů výrobků (běžné kancelářské potřeby jako např. kancelářské spony či papírové kelímky) byl 
požadavek na jejich technické provedení. Opět jde o požadavek minimální a tyto výrobky mohou být navíc také ozna-
čeny značkou Ekologicky šetrný výrobek nebo ekvivalentní ekoznačkou, FSC, ESF, nebo vyrobeny z recyklovaných 
materiálů apod.
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Proč jste se rozhodli uplatnit zelená kritéria u této zakázky? 

„Jako městská část jsme chtěli jít příkladem a svým chováním ukázat jak jiným zadavatelům, tak občanům,     

že chovat se udržitelně jde, proto jsme se rozhodli v roce 2020 uplatňovat aspekty zeleného veřejného zadáva-

ní i v běžném provozu úřadu, a to nejen při této zakázce.

Jak jste zaručili, aby vám byly dodány skutečně výrobky s ekologickým aspektem?

Ekologické požadavky jsou promítnuty do spotřebního koše, kterým definován předmět v čl. I odst. 3 Rámcové 

dohody a to tak, že jsou v něm obsaženy odkazy na konkrétní výrobky, které danou ekologickou charakteristiku 

splňují. Důraz na jakost je dále zdůrazněn i v čl. VIII odst. odst. 1 písm. d) Rámcové dohody.

Ověření, že je skutečné dodáváno zboží s daným parametrem, náleží příslušnému odboru, který objednávání 

provádějí. Dle mých informací v průběhu plnění nebyl s kvalitou problém. Konkrétní mechanismus kontroly 

zaveden není a ani jej v tuto chvíli nezvažujeme do smlouvy blíže specifikovat. Pokud by došlo ke zjištění,        

že nám chodí jiné výrobky, přistoupili bychom k uplatnění smluvní pokuty:

 „V případě, že bude Prodávající v prodlení s plněním podle této Rámcové dohody, resp. jednotlivých 

písemných objednávek a/nebo neprovede plnění dle Rámcové dohody řádně, v požadované kvalitě    

a množství, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %    

z celkové ceny jednotlivého plnění za každý i započatý den prodlení“

S proběhlou zakázkou i dodávaným zbožím s ekologickými aspekty jsme spokojeni. V roce 2022 budeme 

zakázku na dodávku kancelářských potřeb s ekologickými požadavky znovu vypisovat a pravděpodobně 

půjdeme v důsledku pozitivní zkušenosti s minulým vypsáním cestou obdobného zadání. Již nyní víme, že 

bude nutné reagovat i na další aspekty daného trhu jako je například růst cen papíru a dalších souvisejících 

vstupů.“ 

„

Jakub Chudárek, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek Městského úřadu MČ 7, květen 2022

Odkaz na profil zadavatele:
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